
Uchwała Nr 730/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Lublin położonego w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej ---
na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony

numerem -- położony w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej ---

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 
z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin, 

o pow. użytkowej 85,89 m2, położonego w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej ---, wraz 
z udziałem w wysokości 8589/105466 we współwłasności budynku i urządzeń, które nie 
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz oddaniem takiego samego udziału we 
współużytkowaniu  wieczystym  przynależnej  do budynku działki gruntu oznaczonej nr 54/3
o pow. użytkowej 418 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/-------------/--, na lokal mieszkalny 
stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem -- położony w Lublinie w budynku 
przy ul. Piekarskiej ---, o pow. użytkowej 37,16 m2, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód 
w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/-------------/--, 
wraz z udziałem wynoszącym 3716/105466 we współwłasności budynku i urządzeń, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz takim samym udziałem we 
współużytkowaniu  wieczystym  przynależnej do budynku działki gruntu oznaczonej nr 54/3
o pow. użytkowej 418 m2. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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